Katolická Beseda Letovice, z.s.
Katolická Beseda v Letovicích patří mezi nejstarší organizace, které zde působí.
Na rok 2019 připadá 110. výročí otevření „Katolického domu“; což je dnešní Městské kulturní středisko
v Letovicích; společně s jeho vedením proběhne v květnu slavnostní vzpomínka na tuto historickou
událost (10. – 12. 5. 2019).
Z historických záznamů plyne, že iniciátorem vzniku organizace byl tehdejší letovický kaplan
P. Jan Holba. Jeho aktivity započaly již v r. 1895, kdy byl zahájen nábor členů a přípravné práce
k rozsáhlé kulturně-náboženské činnosti a spolek se dál postupně úspěšně rozvíjel pod jeho vedením.
Katolickou Besedu, která byla v roce 1953 násilně zrušena tehdejším totalitním režimem, opět obnovil
letovický děkan P. František Krchňák v roce 1990. V další vytrvalé a úspěšné činnosti pokračuje spolek
do současnosti, pod předešlým dlouholetým vedením Dr. Jaroslava Chloupka, P. Pavla Kopeckého a
jiných kněží, kteří byli vždy úzce spjati s touto organizací jak ve vedení, tak i v duchovní podpoře a tato
jejich podpora se prolíná i s tělovýchovnou organizací Orel Letovice.
I v současnosti se Katolická Beseda snaží šířit vzdělávací, duchovní a kulturní hodnoty podle
křesťanských zásad v našem městě i blízkém okolí. Jsou vydávány publikace (ke koupi ve Farním
kostele a Turistickém informačním středisku Letovice) vztahující se k historii křesťanství a jejich
památek, organizují se zájezdy na historicky zajímavá místa a přednášky s touto tematikou. Spolek dál
rozšířil svoji činnost na sportovní (pod-spolek: „Sportklub Beseda Letovice“) a větší kulturní záběr (podspolek: „Spolek pro Kulturu“, který pořádá širší kulturní akce včetně patronace nad tradičním
Festivalem 3+1 Letovice).
Výbor Katolické Besedy také pečuje o cennou relikvii – spolkový prapor, jehož vznik se datuje do r.
1897; originál je uložený v Muzeu brněnského biskupství, používá se jeho zdařilá moderní replika.
V ČR se v minulosti zachovaly pouze dvě „Katolické Besedy“ (další je aktivní v Kopřivnici, je o jedno
desetiletí mladší), ta naše v Letovicích bude dál pokračovat v původní činnosti i širších kulturněspolečenských a sportovních aktivitách a chce zachovat Besedu pro další generace.
V roce 2019 plánujeme vydávat na pokračování v Letovickém zpravodaji detaily z naší historie od
oficiálního založení dne 15. března 1896.
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